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I Sverige er der flest høner i Östergötland
Östergötland er det len i Sverige, der i 2012 havde 
flest æglæggende høner – hele 1,5 mio. ifølge data fra 
Jordbruksverket.

Skåne ligger på andenpladsen og Västra Götaland 
på en tredjeplads. Nederst på listen er Jämtland, 
Norrbotten og Värmland med omkring 20.000 høner 
hver. Jämtland og Blekinge (nr. 13 på listen) er de 
eneste len, hvor antallet af høner falder. I Jämtland 
med 10 %, og i Blekinge med 5 %.

Siden 2007 er antallet af høner steget med 26 %. 
2012, var der 6,7 millioner høner i Sverige, hvoraf 
21 % var i Östergötland.

Landsdel Antal Ændring fra
 æglæggere 2007 til 2012
Östergötland: 1.427.362 65 %
Skåne 1.352.572 13 %
Västra Götaland 853.230 2 %
Kalmar  732.434 40 %
Halland  623.583 10 %
Sverige  6.735.324 26 %
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Grækenland og Italien for EF-Domstolen
Grækenland og Italien vil blive stillet for 
EU-Domstolen (EF-Domstolen) for at undlade at 
forbyde brugen af traditionelle æglægningsbure til 
æglæggende høner mere end et år efter fristen, med-
delte Kommissionen i starten af maj. I det vedtagne 
direktiv fra 1999, som gav producenterne en 12-årig 
overgangsperiode, skal æglæggende høner opstaldes i 
berigede bure, med siddepinde, rede og skrabeareal.
14 lande opfyldte ikke fristen den 1. januar 2012 for 
udfasning af traditionelle æglægningsbure, men alle 
undtagen Grækenland og Italien er siden kommet på 
plads. Kommissionens embedsmænd siger, at det er 
afgørende at alle lande efterlever reglerne for at undgå 
markedsforvridninger og illoyal konkurrence.
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Ukraines eksport af fjerkrækød er kraftigt stigende
Eksporten af fjerkrækød og forarbejdede produkter fra 
Ukraine steg med 29.200 tons i perioden januar-marts, 
ifølge Statens Statistiske Service i landet. Oversat til 
penge blev eksporten vurderet til 286,5 mio. kr., hvil-
ket er mere end det dobbelte af første kvartal 2012.
Desuden faldt importen af fjerkrækød og forarbejdede 
produkter med 1,3 % i de første tre måneder af 2013 
til 17.240 tons mod 17.470 tons i samme periode sid-
ste år. Ifølge den officielle statistik beløb de samlede 
udgifter til importerede produkter sig til 116 mio. kr. 

I takt med at den indenlandske produktion fortsætter 
med at stige, steg produktionen af æg i landet med 3 % 
i forhold til januar-marts sidste år, mens produktionen 
af fjerkrækød steg med 19 %. Samtidig fortsatte de 
største producenter, herunder virksomheder som MHP 
og Agromars med at øge deres markedsandel.

"Man ser i øjeblikket en konsolidering af mar-
kedet med vækst i de store virksomheder, og på 
samme tid et fald i markedsandelen for små virk-
somheder" sagde Alexander Bakumenko, formand 
for Sammenslutningen af fjerkræavlere i Ukraine.
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Ukrainske Ovostar udvider besætningerne
En førende producent af æg og ægprodukter i Ukraine, 
Ovostar Union, har rapporteret en betydelig stigning i 
den samlede besætning som en del af dets operatio-
nelle resultater for første kvartal af 2013.

Den 31. marts 2013 var selskabets samlede besæt-
ninger steget med 28 % til 4,32 mio. fugle fra 3.37 
mio. fugle den 31. marts 2012. Antallet af æglæg-
gende høner steg med 33 % til 3,34 mio. høner mod 
2.50 mio. høner året før. I første kvartal 2013 steg 
ægproduktion med 23 % til 214 mio. æg mod 174 
mio. æg i første kvartal 2012. Mængden af solgte æg 
steg til 127 mio. fra 124 mio. i første kvartal 2012, 
mens mængderne af æg til eksport steg til 12 mio. 
æg. I første kvartal af 2013 behandlede virksomhe-
den 49 % flere æg end i første kvartal 2012 og nåede 
70 mio. æg mod 47 mio. æg i samme periode i 2012. 
Som følge heraf steg de solgte mængder af tørrede 
og flydende ægprodukter betydeligt. I de første tre 
måneder af 2013 er salget af tørrede ægprodukter 
steget med 92 % til 346 tons og salget af flydende 
ægprodukter steg med 61 % til 1.639 tons mod hen-
holdsvis 180 og 1.020 tons i første kvartal 2012.

Selskabets 2012-2013 investeringsprogram bliver 
implementeret planmæssigt. Nyt inventar er blevet 
sat ind i den anden stald til æglæggende høner med 
309.000 høne pladser. Denne stald vil blive taget i 
brug i maj 2013. Alt nødvendigt udstyr, der kræves 
for en 10.000 ton udvidelse af kornlageret, er blevet 
leveret, og i marts 2013 begyndte selskabet installa-
tionen af en ny kornelevator. Den udvidede kapacitet 
til kornopbevaring forventes at blive taget i brug i 
august 2013. Blandt andre vigtige udviklinger kan 
nævnes, at Ovostar i første kvartal af 2013 begynde 
produktionen af private label æg til METRO under 
Fine Food brandet, og selskabet har også underskre-
vet en kontrakt med kødforarbejdningsvirksomheden 
Zhytomirsky om at levere ægprodukter.
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Spaniens største ægproducent 
åbnede dørene
Af Anina Kjær, Landbrug & Fødevarer 

I april 2013 blev IEC’s (International Egg 
Commission) halvårlige konference afholdt i 
Madrid. I den forbindelse inviterede Big Dutchman 
på farmbesøg hos Spaniens største ægproducent.

Groupo Huevos Guillén er navnet på den familiedrev-
ne virksomhed, der rummer den største ægproduktion 
i Spanien. Virksomheden er eneleverandør til super-

markedskæden Mercadona, 
der består af 1.800 butikker 
og er Spaniens mest udbredte 
kæde.

Udviklingen
Benjamín Guillén Ferrer, 
grundlæggeren af Groupo 
Huevos Guillén startede virk-
somheden op i de tidlige 
60’ere, hvor han købte æg 
op fra lokale farme og solgte 
videre. Senere gik hans bror 
Joaquín Guillén Ferrer ind i 
foretagenet, og de to brødre 
opbyggede en virksomhed 
med både farme, forarbejdning 
og pakkerier. I dag er farmen 
Avícola Mondejana S.L. med 
ca. 360.000 æglæggere blot en 
blandt flere af Groupo Huevos 
Guilléns farme, der tilsammen 
har ca. 6 mio. æglæggere. 

Nye systemer
På farmen Avícola Mondejana 
S.L. har man i flere år produ-
ceret buræg i to huse udstyret 
med traditionelle bure. I 2009 
besluttede virksomheden, at 
bygge et nyt hus og installere 
et komplet nyt beriget koloni-
system til mere end 160.000 
høner. Derudover blev et andet 
hus, der oprindeligt var udsty-
ret med bure fra Ganal renove-
ret. De gamle bure blev taget 
ud og erstattet af Eurovent EV 
2240 kolonisystem. 

I det nye hus blev Big Dutchmans Eurovent EV 
1250 system installeret med bure i 12 etager – 3 x 4 
etager. Systemet lever op til EU-direktivet 1999/74 
og sikrer blandt andet maximal hygiejne og produkt-
sikkerhed. I huset er der desuden installeret ventila-
tion og styresystem i samarbejde med SKOV. I det 
spanske klima omkring Madrid, hvor temperaturen 
om vinteren kommer ned omkring -15 grader og om 
sommeren ofte over 40 grader, kræver det god styring 
af temperaturen inde i huset. Derfor er huset udsty-
ret med kombitunnel ventilation, der kombinerer to 
forskellige ventilationssystemer, og derved gør det 
lettere at sikre et stabilt klima.

Eget pakkeri
Avícola Mondejana 
S.L. har eget pak-
keri på stedet, der 
pakker direkte til 
supermarkedskæ -
den Mercadona. På 
Avícola Mondejana 
produceres kun 
buræg, men Groupo 
Huevos Guillén har 
også produktion af æg 
fra fritgående høner, 
samt fra vagtler.

Anina Kjær

Fakta om huset:
Længde: 126 meter • Bredde: 19 meter

Højde (tagskæg): 10,6 meter
12 etager med to gangbroer 
7 rækker - 120 meter lange

Den nye stald med bure i 12 etager.

Æg klar til afsendelse.
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Høner i 12 etager – billede fra den nederste gangbro.

Brune spanske høner i bure.

Stor ventilationskapacitet er nødvendig under spanske for-
hold.

Pakkeriet er i umiddelbar tilknytning til stalden – in-line.

Udsigt fra den øverste åbning i det nye hus.

Skrabearealet i kolonisystemet.

Mulighed for køling er også nødvendig.

Æggene pakkes i papbakker og får et plastiklåg på.
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Grækenland og Italien står overfor anklager om 
dyrevelfærd for æglæggere
Grækenland og Italien står over for udsigten til bøder 
for at holde æglæggende høner i traditionelle bure, 
som skulle have været erstattet med berigede syste-
mer fra 1. januar 2012.

EU-Kommissionen har bekræftet, at den tager 
disse to lande til EU-Domstolen fordi de ikke har 
implementeret reglerne for beskyttelse af æglæg-
gende høner.

"Den politiske beslutning om forbuddet mod tra-
ditionelle bure blev taget i 1999" sagde en talsmand. 
"Grækenland og Italien havde 12 år til at sikre en 
smidig overgang til det nye system."

I januar sidste år sendte Kommissionen en 
åbningsskrivelse, hvor de beder Grækenland og 
Italien, sammen med 11 andre EU-lande, om at rette 
sig herefter.

"Af de 13 medlemsstater, der har modtaget bre-
vet, er der nu kun to, som ikke overholder reglerne" 
sagde talsmanden. "Fuld opfyldelse er afgørende 
for at undgå markedsforvridninger og uretfærdige 
konkurrenceforhold. Manglende håndhævelse stil-
ler producenter og virksomheder, der investerede 
i overensstemmelse med de nye regler, ringere i 
konkurrencen.”

Bestyrelsesformand for fjerkræ hos National 
Farmers Union (NFU), Duncan Priestner, hil-
ser beslutningen velkommen. "Grækenland og 
Italien har hidtil, trods gentagne opfordringer fra 
Kommissionen til at få tingene i orden, undladt at 
overholde gældende EU-lovgivning. Det er helt 
rigtigt, at EU-Kommissionen nu tager de relevante 
foranstaltninger over for de lande, der stadig ikke 
lever op til reglerne i direktivet. Ægproducenterne 
i Storbritannien har brugt over 400 mio. £ (3,5 mia. 
kr.) på at sikre, at deres systemer opfylder disse nye 
dyrevelfærdsstandarder, så det er afgørende, at der er 
lige vilkår i hele Europa."

Den næste fase for EF-Domstolen vil være 
at indsamle beviser fra både Kommissionen og 
medlems¬staterne. En proces, der nok vil tage 
mange måneder.

Eventuelle sanktioner vil blive baseret på, hvor 
alvorlig overtrædelsen er og medlemsstatens evne 
til at betale.

Insidere i Bruxelles peger på, at Italien snart kan 
være i overensstemmelse med reglerne, mens Græ-
kenland har større økonomiske og politiske emner 
at slås med.
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Lidl i Storbritannien vil øge salget af fersk 
fjerkrækød med 50 %
Discountbutikskæden Lidl UK udvider sit udbud af 
fersk kød og fjerkrækød, som en reaktion på forbru-
gernes stigende efterspørgsel.

Virksomheden investerer 66 mio. £ (ca. 580 mio. 
kr.) i løbet af de næste 12 måneder som en del af en 
løbende indsats for at øge andelen af friske produkter 
i butikken. Antallet af varenumre med fersk kød og 
fjerkræprodukter vil stige med omkring 50 %, og det 
vil salgsarealerne i butikkerne også. Lidl vil også 
installere nye kølediske i hver af sine 600 britiske 
butikker. "Denne seneste udvidelse er designet som 
respons på kundernes stigende efterspørgsel efter 
fersk kød og fjerkrækød, og vi så salgstallene stige 
med 30 % fra 2012 til 2013" sagde en talsmand i en 
erklæring. "Det vil også gøre det muligt for Lidl at 
tilbyde 30 ekstra produkter med fersk kød og fjer-
kræprodukter som slagtilbud eller sæsonvarer."

Selskabet sagde, at "størstedelen" af deres ferske 
kød og fjerkræprodukter var britisk produceret, og at 
alt dette blev certificeret som Red Tractor.

"Vi er altid på udkig for at øge de nationale pro-
dukter i vores supermarkeder, og vi vil tilføje endnu 
mere britiskopdrættet kød til listen som en del af 
dette tiltag." British Poultry Council sagde, at de var 
tilfredse med Lidls udmelding. "Vi støtter altid inve-
steringer, der skal give sunde og rimeligt prissatte 
britiske kyllinger til forbrugerne."

Farmers Weekly / jnl / mst

Stor andefarm skal bygges i Ukraine
Creative, en af de største producenter af olie og fedt 
produkter i Ukraine, planlægger at bygge en ande-
farm, som skal udvides til en produktion på 10 mio. 
af ænder om året, hvilket gør den til en af de største 
andefarme i landet.

Ifølge Maxim Berezkin , formand for bestyrel-
sen, vil samlede investering i projektet vil beløbe 
sig til omkring 100 mio. € (ca. 755 mio. kr.). 
Forventningerne til projektet bygger ifølge eksper-
terne på det faktum, at andekød øjeblikket er en 
mangelvare i Ukraine, samt i de fleste SNG-landene.

Berezkin tilføjede, at det vil tage ca. halvandet år 
at færdiggøre projektet. I øjeblikket kigger Creative, 
for hvem det vil være det første tiltag indenfor fjer-
kræproduktion, på en egnet placering i Kirovograd 
regionen, hvor det nye anlæg vil blive bygget.

Når projektet bliver klart, er det planlagt, at nogle 
produkter skal sælges på hjemmemarkedet, mens 
andre vil blive eksporteret til Mellemøsten og Kina.

World Poultry / jnl
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Rapport fra IEC’s konference i Madrid

Evnen til at afbalancere behovene hos mennesker 
og dyr med stor hensyntagen til miljøet giver 
fremragende muligheder for ægbranchen.

I starten af april bød International 
Egg Commission’s (IEC) for-
mand Joanne Ivy velkommen 
til mere end 320 af ægbran-
chens ledere og beslutningsta-
gere fra hele verden til kon-
ferencen i Madrid. I hendes 
åbningstale understregede hun 
vigtigheden af Corporate Social 
Responsibility (CSR) og fortalte deltagerne: ”IEC 
definerer samfundsansvar som at afbalancere beho-
vene hos mennesker og dyr med stor hensyntagen 
til miljøet, og IEC tager på vegne af den globale 
ægbranche CSR meget alvorligt. Vi er passionerede 
omkring vores samfundsansvar, og vi er passione-
rede omkring at producere højkvalitetsprotein på en 
sikker måde, så vi kan være med til at brødføde den 
voksende befolkning og sikre fødevarer til overkom-
melige priser, vi giver forbrugerne valgmuligheder, 
vi drager omsorg for miljøet, og vi sikrer sundhed og 
velfærd for vore høner.”

En tid med store muligheder i ægget branchen
Tal fra FAO viser, at den globale befolkning vil stige 
med 2 mia. til 9 mia. mennesker i løbet af de næste 
40 år. Afrika vil fordoble sin befolkning fra 1 mia. til 
2 mia. mennesker, og befolkningen i Asien vil vokse 
fra 4,1 mia. til 5,1 mia. 

Der er allerede stor efterspørgsel i vækstøkono-
mierne efter fødevarer med højere proteinindhold, i 
særdeleshed i de asiatiske lande. 

David Hughes, professor 
emeritus i Food Marketing ved 
Imperial College London, så 
på mulighederne for, at æg og 
ægprodukter kan udnytte mulig-
hederne i de udviklede lande, 
hvor forbruget af rødt kød er 
faldende. Han sagde, at kødfor-
bruget går ned, når befolkningen 
bliver ældre, og man spiser mere fisk. 

Hestekødsskandalen har bredt sig til alle frosne 
færdigretter, og der er stigende krav til gennemsig-
tighed og sporbarhed i hele fødevarebranchen.

I disse år sker der også en diversificering mellem 
supermarkedskæderne – discount og high end – men 
der er stor forskel mellem landene.

Æg er ikke i top 20, når det handler om aftensmad, 

og æg præsenteres dårligt i supermarkederne.
Æg er lokale/regionale med stor sporbarhed 

og gennemsigtighed i produktionen, og det giver 
ægbranchen store muligheder for at udnytte disse 
nye trends.

Vigtigste sektor for fremtidens proteinforsyning
Professor Louise Fresco fra 
University of Amsterdam talte 
også i detaljer om presset på 
fødevareindustrien, efterhånden 
som befolkningen stiger. Hun 
sagde, at der ingen sektor for-
mentlig har større betydning end 
ægbranchen, når det kommer til 
spørgsmålet om fremtidens pro-
teinforsyning til verden, hvor der i dag er 2 mia. 
mennesker, der ikke får mad nok, og 0,5 mia., der 
får for meget.

Professor Fresco sagde, at behovet for en bære-
dygtig fødevareforsyning er en stor udfordring, og 
hun understregede behovet for at finde en balance 
mellem fødevaresikkerhed, bæredygtighed og dyre-
velfærd. ”Vi har brug for en løsning, eller i det 
mindste en balance - opfattelsen af   dyrevelfærd på 
den ene side og bæredygtighed på den anden side. 
Jeg tror, effektivitet er nøglen til bæredygtighed. Det 
er en dårlig ide at bruge ressourcer, især ressourcer, 
der bliver knappe, på en uklog måde.”

Professor Fresco fortalte, at mange undersøgel-
ser har vist, at fødevaresikkerhed, dyrevelfærd mm 
opfattes under ét i de rige lande, og bæredygtighed 
er ikke det samme som dyrevelfærd. Der er også stor 
forskel på, hvad forbrugerne siger, og hvad de køber, 
men der er ingen forskel på kemien i økologiske og 
ikke-økologiske fødevarer – men de opfattes for-
skellig, selv om dyr, der vokser langsommer og/eller 
løber frit rundt, bruger mere energi og skaber flere 
drivhusgasser, end dyr i bure. Forskning har også 
vist, at mere plads ikke giver færre stresshormoner.

En del forbrugere og meningsdannere anerkender 
heller ikke, at foderet skal produceres, og det er en 
væsentlig parameter i diskussionerne om bæredyg-
tighed. 

Professor Fresco påpegede, at kodeordet er kom-
munikation, når det handler om branchens omdøm-
me, og hun opfordrede til samarbejde mellem både 
foderleverandør og supermarked, så hele kæden 
kommer med, og det kan aftales, hvordan man får 
den mest effektive kæde fra jord til bord.

Professor Fresco sluttede af med at sige, at vi ikke 
kan leve i en verden med flere standarder.

Joanne Ivy

David Hughes

Louise Fresco
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Det er tid til at kommunikere sandheden
Behovet for bedre kommunika-
tion med forbrugerne og for at 
uddanne dem om sikkerheden 
af   deres fødevarer, blev også 
understreget af Dr. Alejandro 
Thiermann fra OIE. Dr. 
Thiermann talte om Udfordringer 
for dyresundheden i en globali-
seret verden. Han understregede 
vigtigheden af at arbejde med 
troværdige og kompetente veterinærmyndigheder, 
og opfordrede alle i ægbranchen til at overveje 
dyresundheden i en mere helhedsorienteret måde. 
Dr. Thiermann sagde, at han også gerne ville se føde-
vareindustrien tage en mere proaktiv tilgang, når de 
kommunikerer med forbrugerne, i stedet for at blive 
tvunget til at reagere på det, han beskrev som dyre 
kommunikationskampagner indledt af dyrevelfærds-
grupper. Dr. Thiermann opfordrede branchen til at 
øge forbrugernes tillid til fødevaresikkerheden og 
dyrevelfærden ved at samarbejde med de veterinære 
tjenester om en fælles, proaktiv kommunikationsstra-
tegi. Han fortalte, at det aldrig er for tidligt at begynde 
at kommunikere med forbrugerne om sikkerheden af   
deres mad, men hellere end at vente indtil en krise 
rammer, bør branchen være bedre forberedt og hjælpe 
med til at forme den offentlige opfattelse i forvejen.

Sygdomsudbrud - forberedelse er nøglen 
Dr. Tjeerd Kimman fra 
Central Veterinary Institute 
ved Wageningen University i 
Holland, fortalte om erfaringerne 
med fugleinfluenza, ti år efter 
udbruddet i Holland. Han fortal-
te, at hans vigtigste budskab var 
forberedelse: ”Ikke bare udarbej-
delse af risikovurderinger, men 
også forberedelse af diagnoser og sygdomskontrol.” 
Han sagde tidlig påvisning af sygdommen og bevidst-
hed om de mulige konsekvenser er altafgørende – 
man skal være forberedt på nye udbrud, og man skal 
være forberedt på uventede.

Krisekommunikation – forberedelse er nøglen
Dr. Vincent Cavello fra The 
Center for Risk Communication 
fortalte om krisekommunikation 
og om hvordan, nyhederne spre-
des meget hurtigere i dag end for 
10 og 20 år siden. For 20 år siden 
tog det 24 timer for en nyhed at 
spredes, for 10 år siden tog det 
4 timer og her i 2013 tager det 4 
minutter. Det giver flere sensationer og større over-
skrifter, fordi historierne ikke når at blive undersøgt 
til bunds.

Dr. Cavallo gav mange eksempler på krisekom-
munikation og resultaterne heraf. Fra store multina-
tionale koncerner, der har tabt milliarder af dollars 
(BP) eller helt måttet lukke på grund af dårlig krise-
kommunikation til et af de bedste eksempler på god 
krisekommunikation, nemlig hvor Rudy Giuliani, 
borgmester i New York den 11. september 2001, få 
timer efter angrebet på World Trade Center holder en 
pressekonference, hvor han i nogle ganske få sætnin-
ger viser medfølelse, fakta og en vej fremad – i den 
rækkefølge. Dr. Cavallo og hans team har gennem-
gået pressens spørgsmål i forbindelse med en lang 
række kriser, og de er kommet frem til, at journalister 
er tilbøjelige til at stille seks spørgsmål i en krise 
(hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan), der 
relaterer til tre brede emner: 
Hvad skete der?
Hvad fik det til at ske?
Hvad betyder det?
Deres undersøgelser viser også, at det ofte er de 
samme 77 spørgsmål der stilles, uanset hvad krisen 
drejer sig om.

Dr. Cavallo konkluderede, at hvis man skal lykkes 
med sin krisekommunikation kræver det forberedelse 
og øvelse.

Næste møder i IEC
I september IEC holder sit fem dages konference i 
Cape Town, Sydafrika, og i foråret 2014 vil mødet 
blive afholdt i Wien. I september 2014 vil IEC fejrer 
sit 50 års jubilæum i Buenos Aires i Argentina.

jnl

Dr. Tjeerd Kimman

Dr. Vincent CavelloDr. Alejandro 
Thiermann

Rusland skærper kontrollen med fugleinfluenza
Gennady Onishenko, chefen for den russiske sund-
hedsstyrelse Rospotrebnadzor, vil tage alle nødvendige 
midler i brug for at styrke kontrollen med fuglein-
fluenzaen, H7N9, og forhindre den i at sprede sig til 
Rusland. Den nye type fugleinfluenza, som i øjeblikket 
breder sig på det kinesiske fastland, er allerede skyld i 
adskillige dødsfald blandt mennesker og har sat Kina i 

alarmberedskab. Rusland har haft strenge restriktioner 
på importen af fjerkræ fra Kina siden 2004, hvilket 
betyder at den direkte import af kinesiske fjerkræpro-
dukter har været minimal. Rozpotrebnadzor overvejer 
nu et totalt importforbud fra Kina i lyset af den aktuelle 
situation i landet. 

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Ægpakkerier og ægsalg i Thailand

I forbindelse med ASIA VIV i Bangkok i marts 
fik jeg med hjælp fra Christoffer Ernst lov til at 
deltage i en tur med MOBA til et par ægpakke-
rier godt et par timers kørsel nord for Bangkok. 

Muang Thong
Først besøgte vi Muang Thong, der er et in-line pak-
keri med 17 huse med i alt 1,2 mio. høner eller ca. 
70.000 høner pr hus. Alle husene ligger lige omkring 
pakkeriet, men jeg kunne ikke få lov til at se husene, 
hverken indeni eller udefra.

Firmaet er oprindeligt en foderleverandør, som 
så siden har tilføjet forældredyrsfarme og rugeri på 
adskilte lokaliteter samt opdræt og ægproduktion 
her.

De overvejer at udvide den animalske produktion 
til det dobbelte.

Primærproduktionen
Hønerne er brune Hisex i traditionelle bure med 450 
cm2/høne og 8 høner i hvert bur.

Burene er i 5 etager og med 5 reoler pr stald.
Hønerne næbtrimmes ikke.
Hønerne er i produktion et år fra 24 til 76 uger.

Æggene afregnes med 2,1 baht (ca. 40 øre) pr æg 
ab farm. Foderet består af majs, soja og fiskemel, og 
foderforbruget er på 120 g/høne/dag og læggepro-
centen er på 85.

Ægpakkeriet
De har to Moba pakkemaskiner med en kapacitet på 
henholdsvis 120.000 og 60.000 æg i timen. 

Der er meget automatik på den store pakkema-
skine, men hele sporbarhedssystemet bruges ikke, så 
de registrerer ikke hvor mange æg, der kommer fra 
hver enkelt stald.

Meget af afskærmningerne er pillet af, måske 
fordi det så er nemmere at rengøre maskinen.

Pakkeriet er bygget med kølerum, men de bruges 
ikke som sådan, kun til opbevaring af nogle få ting.

Æggene vaskes ikke, men pakkes direkte til salg 
i 30 stk. bakker.

Æggene sorteres i 8 størrelser eller kategorier, 
herunder snavsede og knækkede, der også pakkes og 
sælges i 30 stk. bakker.

Andre frasorterede udslås manuelt i en balje på 
gulvet, og sælges i plastikposer med ca. 20 æg i hver. 
Disse æg sælges samme dag. ➝

Æggene kommer direkte fra staldene til pakkemaskinen – in-
line.

Æggene pakkes i 30 stk. bakker i 8 sorteringer – her sortering 
nr. 3.

MOBA pakkemaskinen, hvor meget af afskærmningen er pillet 
af.

Intern transport.
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STF
Næste besøg var hos STF, der er et off-line ægpak-
keri, der pakker æg fra deres ca. 2 mio. høner.
Her var fødevaresikkerheden og hygiejnen på et 
meget højere niveau.

Primærproduktionen
Alle farmene er placeret indenfor en radius på 10 km 
fra pakkeriet.

Hønerne er CP Brown og Lohmann Brown.
Hønerne er i traditionelle bure i 4-5 etager, og 

farmene er fuldt moderne med europæisk inventar 
og klimakontrolsystemer med Evaporative Cooling 
System (EVAP).

Farmene er indhegnede, og adgangen er begræn-
set, og personer, udstyr og biler kontrolleres og 
decinficeres før og efter besøget. Alle staldene er 
omgivet af cementveje.

Gødningen bruges i et biogasanlæg, der produce-
rer strøm til farmene.

Ægpakkeriet
Æggene køres fra farmene til pakkeriet, hvor de 
aflæsses manuel og manuelt sættes i maskinen, der 
så automastik tager dem ud af bakkerne til sortering.
Maskinen kommer æggene i 30 stk. bakker, men 
’låget’ påsættes manuelt ligesom labels påklistres 
manuelt.

Pakning i minder bakker foregår også manuelt.

Pakkeriet her har 2 Moba maskiner med en kapa-
citet på henholdsvis 120.000 og 30.000 æg i timen.

Desuden har de en gammel Staalkat og 2 gamle 
Moba maskiner i en anden bygning.

De vil gerne have endnu en Moba maskine med 
en kapacitet på 120.000 æg i timen.

Pakkeriet er mere moderne, har højere biosik-
kerhed og mere automatik end Muang Thong, og 
STF leverer direkte til supermarkeder. De har eget 
HACCP system.

MOBA maskinerne har den fulde afskærmning, 
og sporbarhedssystemet bruges fuldt ud.

De er aircondition i pakkerummet, så temperatu-
ren kommer ikke meget over 30o C.

På lageret er der ikke aircondition, så her når 
temperaturen noget over 30o C.

Pakkeriet kører 8 timer om dagen i 7 dage om 
ugen, altså i et skift.

Lønnen for arbejderne er fra 300 baht (ca. 60 kr.) 
om dagen + benefits.

De ansatte har en ugentlig fridag, der roterer.
De er ved at bygge et lejlighedskompleks ved 

siden af pakkeriet, som nogle af de ansatte kan bo 
gratis i.

Der er i alt 100 ansatte inkl. kontorpersonale.
De skal have ordren fra kunden senest 24 timer 

før levering, og gerne en uge før, men de kan levere 
med kortere varsel, hvis det er strengt nødvendigt

De leverer 10 timer om dagen. ➝

Flydende helæg pakket i plastikposer.

Fremstilling af flydende hele æg.

De brugte bakker vaskes under åben himmel og tørres i solen.

Flydende hele æg.
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Label påklistres manuelt. Det færdige resultat.

Ægbakkerne vaskes og stables, inden de køres retur til far-
mene.

Der sættes et klar plastiklåg på bakkerne manuelt.

Æggene tages automatisk ud af bakkerne. MOBA pakkemaskinen sorterer æggene.

Æggene fra farmene læsses af. Æggene sættes på maskinen.
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Salg af æg i Bangkok
På gaderne i Bangkok er der ufatteligt mange små 
boder, hvorfra der sælger mad af enhver art – street 
food. Specielt efter arbejdstid – efter kl. 18 – er der 
gang i boderne.

Der er mange færdige retter, men også mulighed 
for at blade ingredienserne efter eget ønske. I mange 
af især risretterne indgår æg i en eller anden form, 
men der er også mulighed for at købe både spejlæg 
og hårdkogte æg.

I supermarkederne sælges æg fra flere forskellige 
leverandører. De fleste sælges i 30 stk., men der er 
også mindre bakker med 10 og 12 stk. Bakkerne er 
som oftest af plastik.

Supermarkederne har også et stort udvalg af æg, 
der er beriget med omega-3 fedtsyrer.

Desuden sælges æg fra ænder og vagtler samt 
saltede hønseæg og præserverede hønseæg.

De saltede æg var meget saltede, så de var næsten 
uspiselige, men i en risret fungerede det rigtigt godt. 
4 æg kostede 8,41 kr.

De rødskallede præservede æg havde en speciel 

farve og konsistens, og smagen og også meget spe-
ciel, og det var ikke til den gode side. 4 æg kostede 
8,21 kr.

De andre præservede æg, der var præserveret 
med salt, teblade og natriumcarbonat havde også en 
meget speciel farve og konsistens, men smagen var 
en anelse bedre end de foregående. 4 æg kostede 
7,45 kr. ➝

10 stk. extra large til Tesco.

Brune høner i 5 etager.

En af deres klimakontrollerede æglæggerstalde.

Halve hårdkogte æg i en salatbar på gaden i Bangkok.



308

Rødskallede præservede æg. Æg præserveret med salt, teblade og natriumcarbonat. jnl

Ande-, vagtel- og andre specialæg til salg i supermarked i 
Bangkok.

Saltede æg.

Æg til salg i et supermarked i Bangkok.

 Små spejlæg til salg i en gadebod i Bangkok.
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Ægproduktion i Tyskland

Produktionen og forbruget af æg er steget betrag-
teligt i Tyskland fra 2010, hvor forbuddet mod 
traditionelle bure blev gennemført – 2 år før det 
øvrige EU.

Æglæggere i Tyskland ved udgangen af 2012
Statistischen Bundesamt har offentliggjort antallet 
af æglæggere og bedrifter med ægproduktion ved 
udgangen af december sammen med nogle produk-
tionsstatistikker, der viser en betydelig udvidelse af 
ægproduktionen i løbet af de sidste 3 år. 

I december blev der registreret 41,91 mio. høne-
pladser, hvilket var 1,91 mio. hønepladser eller 5 % 
mere end året før og hele 5,2 mio. hønepladser, eller 
14 % mere, end ved udgangen af   2010, da der var en 
reduktion i kapaciteten som følge af forbuddet mod 
traditionelle æglægningsbure. 

De nye staldkapaciteter blev også anvendt i vid 
udstrækning. Med 36,55 mio. æglæggere var der en 
stigning på 2,58 mio. høner, svarende 7,6 % i fht. 
december 2011. Undersøgelsen giver også et indblik 
i fordeling på produktionstyper. I Tyskland domine-
rer skrabeægsproduktionen fortsat med 64,0 % af 
alle hønepladser, og 63,8 % af alle hønerne. 26,83 
mio. skrabeægspladser blev registreret i december 
2012, på hvilke der var 23.33 mio. høner opstaldet.

Flere økologiske høner mens antallet af burhøner 
falder 
Antallet af hønepladser til frilandshøner udgjorde 
14,6 % af kapaciteten, hvilket var en stigning i 
forhold 2011 på 358.000 hønepladser. Mere iøjne-
faldende var stigningen i den økologiske produktion. 
Her var kapaciteten i slutningen af   2012 år øget med 
482.000 pladser. Andelen af   øko nåede en rekord 
på 8,2 %. Alligevel er færrest høner i Tyskland 
opstaldet i økologiske systemer. Antallet af burhøne-
pladser faldt med 81.000, og antallet af høner endda 
med 231.000 dyr. Kapacitetsudnyttelsen i forhold 
til antallet af pladser i denne produktionstype faldt 
med 3 procentpoint, mens alle andre former for pro-
duktion steg i udnyttelsen af antallet af hønepladser. 
Samlet set er andelen af burhønepladser faldet med 
omkring 0,8 procentpoint til 13,2 %.

Regionale forskelle
I næsten alle tyske delstater dominerer skrabeæg, 
men der er absolut regionale forskelle. Den høje-
ste andel af burhøner finder man Bayern med 35 
% af hønepladserne. I Nordrhein-Westfalen var 
det mindst 21 % af kapaciteten. I Niedersachsen, 
bundeslandet med flest æglæggende høner, var der 

lige under 17 % burhøner. Bemærk den høje andel 
af økologiske bedrifter (33 %) og frilands (37 %) i 
Mecklenburg-Vorpommern, hvor der ikke blev regi-
streret nogen burhøner. 

I nogen bundeslande bliver ikke alle oplysninger 
om de enkelte produktionsformer oplyst grundet 
fortrolighedshensyn. ➝

Antallet af æglæggere efter produktionstype 

2010 2011 2012

Tilsammen

Bedrifter 1.139 1.224 1.277

Antal hønepladser 
(i 1.000) 36.704  39.997 41.907

Antal æglæggere 
(i 1.000)   29.861 33.977 36.553

Bure (inkl. berigede bure)

Bedrifter 1)  155 130 127

Antal hønepladser 
(i 1.000)  6.682 5.592 5.511

Antal æglæggere 
(i 1.000)  4.695 5.136 4.905

Skrab    

Bedrifter 1)  782 812 835

Antal hønepladser 
(i 1.000) 23.033 25.677  26.827

Antal æglæggere 
(i 1.000)  18.964 21.386  23.328

Økologi    

Bedrifter 1)  148 194 221

Antal hønepladser 
(i 1.000)  2.260 2.953 3.435

Antal æglæggere 
(i 1.000)  1.936 2.486 2.908

Friland

Bedrifter 1)  277 312 336

Antal hønepladser 
(i 1.000) 4.729 5.775 6.133

Antal æglæggere 
(i 1.000)  4.266 4.969 5.412

Bemærk: 1) Mulighed for dobbeltindberetninger.
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I 2012 steg forbruget af æg betydeligt 
I det forgangne år har tyskerne igen indtaget flere 
æg. Den aktuelle forsyningsopgørelse, der er afstemt 
mellem BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung) og MEG (Markt info Eier & Geflügel), 
viste et forbrug pr indbygger på 217 æg, fem mere 
end i 2011. Ikke siden år 2001 (220 æg) har forbruget 
af æg pr indbygger ligget så højt. Det laveste forbrug 
blev noteret i 2005 med 205 æg pr indbygger. Den 
tyske ægproduktion steg i 2012 med næsten 6 % i 
forhold til 2011 til i alt 12,25 mia. æg.

Import er stadig nødvendig
Ikke desto mindre er det nødvendigt med en stor 
import for at dække hele efterspørgslen. Importen af   
æg og ægprodukter til konsum faldt i 2012 kun med 
omkring 2 % til 8.55 mia. æg. Samtidig er den tilsva-
rende eksport steget med 4 % til 2,93 mia. æg. Baseret 
på disse tal beregner MEG en selvforsyningsgrad for 

markedet for konsumæg til 68,3 %. Dette var 2,3 pro-
centpoint mere end i 2011, og endda 13,2 procentpoint 
mere end i 2010, som stadig er et årstal, der spøger 
negativt, fordi den tyske ægproduktion som følge af 
forbuddet mod traditionelle æglægningsbure var bety-
deligt reduceret.

Hønebestanden i de enkelte bundeslande      
December 2012, (1.000) Tilsammen Bur1) Skrab Frilands Økologisk
DE (Tyskland i alt)    41.907 5.511 26.827 6.133 3.435
BW (Baden-Württemberg)     1.934 50 1.491 310 83
BY (Bayern)    3.917 1.352 2.110 353 102
BB (Brandenburg)  3.387 - 2.902 - 298
HS (Hessen) 904 - 736 - 145
MV (Mecklenburg-Vorpommern) 2.415 - 719 902 793
NI (Niedersachsen)    14.910 2.521 8.441  2.585 1.363
NW (Nordrhein-Westfalen)    4.658 971 3.225 314 148
RP (Rheinland-Pfalz)   712 - 656 12 -
SN (Sachsen)  3.643 125 3.089 364 66
ST (Sachsen-Anhalt)   2.016 - 880 595 -
SH (Schleswig-Holstein)     1.369 84 1.097 133 55
TH (Thüringen)     1.915 34 1.400 373 107

1) Berigede bure (Kleingruppenhaltung)      

Tyskland: Forsyningsbalance æg (i mio.)    
2009 2010 2011 2012

Bestand af æglæggende høner 1) 36,7 33,4 39,2 41,4
Konsumægproduktion 10.322  9.750 11.574 12.246
Rugeægsproduktion 953 933 1.044 1.173
Samlet ægproduktion 11.275 10.683 12.618 13.419
Import til det konsumforbrug 9.488 10.326 8.735   8.550
Eksport til konsumforbrug 2.490 2.466 2.820 2.934
Forbrug i alt 18.098 18.401  18.356 18.731
Forbrug som fødevarer 17.217 17.512 17.374 17.739
   - Forbrug pr indbygger (stk.) 210 214 212 217
Selvforsyningsgrad i %   59,4 55,1 66,0 68,3

Bemærk: 2012 foreløbig. 1) Uden forældredyr. Kilde: BLE, MEG DGS / jnl / mst
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Udviklingen i produktion og forbrug af fjerkrækød 
i Tyskland
MEG analysen af forsyningsbalancen for fjer-
krækød for 2012 viser en stabil produktion men 
et faldende forbrug af fjerkrækød i Tyskland.

Produktionen er stabil
2012 var fra et produktionsmæssigt synspunkt et 
stabilt år for fjerkrækødbranchen. Selvom den totale 
produktionen af fjerkrækød er faldet en smule fra 
det rekordsættende år 2011 (1.680,800 tons), har net-
toproduktionen overvejende været støt stigende, lige 
med undtagelse af kalkunproduktionen, der siden 
2010 har oplevet tilbagegang. 

Forbruget er faldende
Dog er forbruget af fjerkrækød i 2012 faldet med 
600 gram pr. person fra 2011. Det er forbruget af 
høner, slagtekyllinger og kalkuner, der er faldet, 
heraf 300 gram af slagtekyllinger og 300 gram af 
kalkun, mens forbruget af gæs og ænder er uændret. 
Eksporten er dog stigende, og der findes altså afta-
gere af fjerkrækødet udenlands. Eksporten af kød er 
steget med 65.400 tons fra 2011 til 2012. Selvom 

importen af kød, som også er steget i 2012 (19,100 
tons), stadig overstiger eksporten, er forsyningsba-
lancen på 110,6 %, da denne er beregnet som for-
holdet mellem forbrug og den totale produktion. Det 
er stadig nødvendigt at importere kød fra gæs, ænder 
og kalkuner for at dække det nationale forbrug. 
 ➝

Moy Park er en del af en større omstrukturering 
af Marfrig
Den nordirlandske fjerkrævirksomhed Moy Park får 
ansvar for ledelse og styring af alle de brasilianske 
ejeres operationer i Europa, som led i en større reor-
ganisering af Marfrig Group.

Den nye organisation vil samle de europæiske 
forretningsenheder i Keystone Europe, Seara og 
Marfrig under ledelse af Moy Park, hvilket tilføjer 
for omkring 500 mio. £ (4,4 mia. kr.) i omsætning 
til den eksisterende omsætning på 1 mia. £ (8,8 mia. 
kr.). 

Moy Park, som blev overtaget af Marfrig i 2008, 
er Storbritanniens næststørste fjerkræslagteri¬kon-
cern, med 13 anlæg i 3 lande i Europa, beskæftiger 
de næsten 10.000 ansatte og producerer 1.500 for-
skellige produkter, herunder fersk og forarbejdet 
fjerkræ, færdigretter, småretter og desserter.

Keystone Foods blev overtaget af Marfrig i 2011 
og servicerer quick-service restauranter, foodservice 
og detailhandelen i hele Europa med en bred vifte af 
yderligere forarbejdede oksekøds- og kyllingepro-
dukter. McDonalds er en stor kunde. Firmaet har syv 
forarbejdningsanlæg, og de har i øjeblikket hoved-

kvarter i Le Pecq, Frankrig. Seara er Marfrigs for-
bruge-brand for frosne og ready-to-cook produkter.

"Vi tror, at ved at samle de forretningsenheder 
og funktioner, der i øjeblikket opererer på tværs af 
Europa, kan vi gøre bedre brug af de respektive styr-
ker til bedre at imødekomme vores kunders forvent-
ninger" siger Nigel Dunlop, som er blevet udpeget 
som Moy Park Europes adm. direktør.

Det vil også gøre det muligt for Moy Park at til-
byde deres kunder at få adgang til den brede vifte af 
Marfrig-produkter, der i øjeblikket sælges på andre 
internationale markeder.

Virksomhederne vil alle bevare deres nuværende 
identitet, sagde en talskvinde, men reorganiseringen 
vil gøre det lettere for de enkelte afdelinger i kon-
cernen at sælge produkter fra andre dele til deres 
eksisterende kunder.

Moy Parks hovedkvarter i Craigavon, Nordirland, 
bliver ansvarlig for den nye, samlede europæiske 
forretning, som vil udøve central støtte, herunder 
finansiering, informationssystemer og indkøb.

Farmers Weekly / jnl / mst
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Tyskland: Forsyningsbalancer i Fjerkrækød    
1000 tons 2010 2011 2012f

Fjerkrækød totalt
Bruttonationalprodukt produktion 1.623,0 1.680,8 1.675,9
Netto produktion 1.404,4 1.448,8 1.452,2
Import, kød 789,0 796,9 816,0
Eksport, kød 660,6 688,1 753,5
Forbrug 1.532,8 1.557,5 1.514,8
Forbrug pr. indbygger, kg 18,7 19,1 18,5
Selvforsyningsgrad, % 105,9 107,9 110,6
Høner og kyllinger i alt
Bruttonationalprodukt produktion 1.117,3 1.216,4 1.220,6
Import, levende 26,6 30,9 46,2
Eksport, levende 292,5 336,1 349,2
Netto produktion 851,4 911,2 917,6
Import, kød 540,8 567,5 591,7
Eksport, kød 462,6 506,4 560,0
Forbrug 929,7 972,3 949,3
Forbrug pr. indbygger, kg 11,4 11,9 11,6
Selvforsyningsgrad, % 120,2 125,1 128,6
  - Slagtekyllinger 1)

Netto produktion 807,0 859,0 868,0
Forbrug 881,0 921,0 902,0
Forbrug pr. indbygger, kg 10,8 11,3 11,0
Kalkuner2)

Bruttonationalprodukt produktion 433,8 397,6 387,2
Import, levende 51,4 76,1 84,1
Eksport, levende 2,7 2,4 3,2
Netto produktion 482,6 471,3 468,1
Import, kød 181,2 163,8 168,9
Eksport, kød 164,4 147,8 168,5
Forbrug 499,4 487,3 468,5
Forbrug pr. indbygger, kg 6,1 6,0 5.7
Selvforsyningsgrad, % 86,9 81,6 82,7
Ænder
Bruttonationalprodukt produktion 67,3 62,4 63,6
Import, kød 36,4 36,3 32,4
Eksport, kød 26,4 27,2 23,1
Forbrug 75,9 70,9 71,3
Forbrug pr. indbygger, kg 0,9 0,9 0,9
Selvforsyningsgrad, % 88,6 88,0 89,2
Gæs
Bruttonationalprodukt produktion 4,5 4,4 4,5
Import, kød 30,6 29,2 23
Eksport, kød 7,4 6,7 1,8
Forbrug 27,8 27 25.7
Forbrug pr. indbygger, kg 0,3 0,3 0,3
Selvforsyningsgrad, % 16,3 16,4 17,5

Bemærk: 2012 foreløbig. 1) MEG estimat. Kilde: BLE, MEG  
2) Herunder andet fjerkræ; f = foreløbig; Kilde: BLE, MEG DGS / jnl / mst
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I Storbritannien opfordres til fælles holdning til 
dyrevelfærd for fjerkræ
Hvis man kan finde måder til at promovere de høje 
dyrevelfærdsstandarder hos den britisk fjerkræpro-
duktion, bør det bidrage til at øge salget af britisk 
produceret kyllingekød i kølvandet på hestekøds-
skandalen, siger en førende britisk fjerkræproducent.
Patrick Joice, der producerer 5,5 mio. slagtekyllin-
ger om året sammen med sin far Nigel i Fakenham, 
Norfolk, siger, at forbrugernes øgede interesse i 
sporbarhed betyder, at producenterne bør gøre en 
større indsats for at forklare forbrugerne om de høje 
standarder for dyrevelfærd, som de producerer under.
I en tale før dette års Pig and Poultry LIVE event 
på Stoneleigh Park den 15. maj, hvor dyrevelfærd 
vil være et af de førende emner til diskussion, sagde 
Joice, at producenterne bør arbejde med detailhand-
lere i at uddanne kunderne i de britiske standarder 
for dyrevelfærd.

"Fundamentet for vores forretning er dyrevelfærd, 
men den offentlige opfattelse af, hvad vi gør, og 
hvad der faktisk sker, er enormt forskellig. Det skal 
ændres" sagde Joice.

"Efter hestekødsskandalen er der opstået et pres 
fra detailhandelen om at arbejde med britisk land-
brug, og vi skal drage fordel af det.

"Jeg håber, at dette betyder, at vi vil arbejde sam-
men med detailhandelen om at oplyse forbrugerne 
og komme omkring disse velfærdsmyter."

World Poultry / jnl / mst

Fjerkræinitiativer bærer frugt eftersom antallet 
af salmonellasmittede i EU falder
Ifølge en ny rapport fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), fortsatte antal-
let af humane tilfælde smittet med salmonella at 
falde i 2011, idet EU-kontrolprogrammer bidrog til 
at reducere risikoen for smitte fra fjerkræ,

Men tilfælde af flere andre infektioner, herunder 
campylobacteriose og verocytotoksin-produceren-
de E. coli (VTEC / STEC), var højere end i 2010, 
siger EFSA i sin seneste rapport om zoonoser 
og fødevarebårne sygdomsudbrud i EU, udarbej-
det i fællesskab med Det Europæiske Center for 
Sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC).

"Den gode nyhed er, at den positive tendens i 
reduktion af salmonellatilfælde hos mennesker og 
fjerkræ fortsætter.

Men stigningen i campylobacter og VTEC-
tilfælde fremhæver det fortsatte behov for at overvå-
ge og kontrollere tilstedeværelsen af disse bakterier i 
fødevarekæden med henblik på at reducere risikoen 

for menneskers eksponering" siger Pia Mäkelä, leder 
af EFSA Biological Monitoring Unit.

Rapporten siger, at antallet af salmonellatilfælde 
hos mennesker faldt til 95.548 i 2011, et fald på 5,4 
% i forhold til foregående år og næsten 38 % færre 
tilfælde siden 2007.

Faldet tilskrives vellykkede kontrolprogrammer - 
iværksat af medlemslandene og EU-Kommis-sionen 
- som har ført til en nedgang i salmonellainfektioner 
i både æglæggende høner og slagtekyllinger.

"De fleste medlemslande nåede deres salmonella-
reduktionsmål for fjerkræ og salmonella er faldende 
i disse produktionsdyr" noterede EFSA.

I levnedsmidler blev salmonella oftest påvist i 
fersk kyllingekød. De fødevarekategorier med høje-
ste andel af produkter, der ikke overholder EU’s sal-
monella kriterier, er hakket kød, tilberedt kød samt 
levende toskallede bløddyr.

Copa-COGECA sagde, at branchen endelig høster 
frugterne af fælles indsats for at reducere risici i alle 
faser af fjerkrækød- og ægproduktionen.

"EU fjerkræproducenter har arbejdet hårdt på 
dette, og jeg er virkelig glad for at se, at arbejdet 
endelig giver pote" sagde Copa-Cogecas generalse-
kretær Pekka Pesonen.

I 2008 blev to nye vejledninger udviklet til at 
hjælpe den europæiske fjerkræbranche til at redu-
cere muligheden for at introducere smitsomme syg-
domme.

Disse dokumenter blev udviklet i fællesskab af 
AVEC, EUWEP og Copa-COGECA.

Fremskridt mod andre zoonoser – dyreinfektioner, 
der kan overføres til mennesker – viser sig sværere 
at opnå.

I 2011 blev i alt 220.209 tilfælde af campylobacter 
rapporteret hos mennesker, 2,2 % flere end i 2010, og 
den mest almindelige fødevare, hvor campylobacter 
blev fundet, var kyllingekød.

Tilfælde af VTEC / STEC E.coli steg også kraf-
tigt i 2011, dels på grund af et stort udbrud af den 
sjældne stamme O104:H4 i Tyskland og Frankrig, 
stammende fra spirer.

Rapporten viser også, at ud af i alt 5.648 fødeva-
rebårne udbrud registreret i EU i 2011 blev hoved-
parten forårsaget af salmonella, bakterietoksiner, 
campylobacter, E. coli og virus.

Bortset fra sagen med spirer var de vigtigste føde-
kilder til disse udbrud æg og ægprodukter, efterfulgt 
af blandet mad, fisk og fiskeprodukter.

Agra Europe / jnl / mst
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Amerikanske Food and Drug Administration 
advarer mod overfortolkning af resistensdata

For nylig udsendte Environmental Working 
Group (EWG) en rapport om sin fortolkning 
af 2011 Retail Meat årsrapport for National 
Antimicrobial Resistance Monitoring System 
(NARMS). 

Overfortolkning af data
Food and Drug Administration (FDA) er altid 
bekymret, når vi ser antimikrobiel resistens, men 
vi mener, at EWG’s rapport overforenkler NARMS 
data og giver misvisende konklusioner. Vi tror ikke, 
at EWG grundigt nok har overvejet vigtige faktorer, 
der sætter disse resultater i kontekst, herunder:
• om bakterien er en fødevarebåren pato-

gen. Rapporten fremhæver resistens overfor 
Enterococcus, men den kan ikke betragtes som et 
fødevarebårent patogen. I stedet skal vi medtage 
denne bakterie, fordi dens adfærd er nyttig for at 
forstå, hvordan resistensen opstår.

• hvilket lægemiddel/-midler bakterien er natur-
ligt resistent overfor. For eksempel er de fleste 
Enterococcus faecalis naturligt resistente over for 
lincosamider. Fordi vi kender og forventer at se 
denne resistens, er vi ikke så bekymrede, som vi 
ville være, hvis vi så denne resistens i ægte pato-
gener som salmonella og campylobacter.

• hvorfor NARMS medtager visse lægemidler i 
sine test design. Vi inkluderer nogle antibiotika 

for epidemiologiske formål for at spore spred-
ningen af   visse bakterier eller visse gener. Men 
resistens overfor disse antibiotika afspejler ikke 
en fare for den offentlige sundhed.

• hvorvidt de antibiotika, der er almindeligt 
anvendt til behandling af patienter stadig er 
effektive. NARMS-data indikerer, at behand-
linger med disse antibiotika stadig er effektiv 
overfor de fire bakterier, som vi kigger efter 
(Salmonella, Enterococcus, Escherichia coli og 
Campylobacter).

• hvad 2011 data viser i forhold til tilsvarende data 
indberettet for tidligere år.

Unøjagtig og vildledende definition
Derudover mener vi, at det er unøjagtigt og alar-
merende at definere bakterier resistente over for 
en, eller endda et par antiniotika som ”superbugs”, 
hvis disse samme bakterier stadig kan behand-
les med andre almindeligt anvendte antibiotika. 
Dette er især vildledende, når vi taler om bakte-
rier, der ikke forårsager fødevarebårne sygdomme 
og er naturlige resistente, såsom Enterococcus. 

De vigtigste resultater
Når man tager sådanne faktorer i betragtning, mener 
FDA, at følgende vigtige resultater i 2011 NARMS-
rapporten bør nævnes:

Figur 1 - Salmonella i amerikansk kød fra 2002 til 2011.
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• I den kritisk vigtige klasse af antibiotika viste 
2011 dataene ikke fluoroquinolon resistens hos 
salmonella fra nogen kilde. Dette er det foretrukne 
stof til behandling af voksne personer med en sal-
monellainfektion.

• Trimethoprim-sulfonamid er et andet lægemiddel 
til behandling af salmonellainfektioner og resi-
stensen forbliver lav (fra 0 til 3,7 %).

• Resistens mod fluoroquinolon i campylobacter er 
stoppet med at stige og er stort set forblevet uæn-
dret siden FDA forbød brugen af   denne klasse af 
stoffer i fjerkræ i 2005.

• Makrolid resistens i prøver af kyllinger, som er 
udtaget detailhandlen, er stadig lav, og resultaterne 
fra 2011 viser resistens i 0,5 % af Campylobacter 
jejuni og 4,3 % af Campylobacter coli. Makrolid-
antibiotikummet ’Erythromycin’ er det foretrukne 
stof til behandling af campylobacter infektioner.

• Multiresistens er sjælden i campylobacter. Kun 9 
ud af 634 campylobacter-isolater fra fjerkræ var 
resistente over for 3 eller flere antibiotika-klasser 
i 2011. Men gentamicin-resistens i Campylobacter 
coli var markant forøget fra 0,7 % i 2007 (da det 
først dukkede op i NARMS-rapporten om kød i 
detail) til 18,1 % i 2011. Stoffet ’Gentamicin’ er 
blevet foreslået som en mulig andetvalgsbehand-
ling for campylobacter-infektioner, selvom det 
ikke er almindeligt anvendt.

• Resistens mod tredjegeneration cephalosporiner, 
som bruges til at behandle salmonellose, er steget 
i salmonella fra kyllingekød (fra 10 % til 33,5 %) 
og i kalkunkød (fra 8,1 % til 22,4 %), når man 
sammenligner tal fra 2002 og 2011. FDA bemær-
kede denne udvikling i de foregående år og har 
allerede truffet foranstaltninger ved at forbyde 
visse ekstra-label anvendelser af cephalosporiner 

i køer, grise, kyllinger og kalkuner, og FDA fort-
sætter med at overvåge resistens over for disse 
stoffer.

Antibiotikaresistens er alvorlig
Antibiotikaresistens er et alvorligt og udfordrende 
spørgsmål. Det er kritisk vigtigt, at vi fortsætter vores 
bestræbelser på at minimere antibiotikaresistens, her-
under fremme passende og fornuftig anvendelse af 
antibiotiske stoffer i både mennesker og dyr.

FDA’s strategi
Baseret på en grundig gennemgang af de forelig-
gende videnskabelige oplysninger har FDA skabt 
en strategi for fornuftig anvendelse af medicinsk 
vigtige antibiotika i produktionsdyr: Heri står, at 
deres anvendelse bør begrænses til situationer, hvor 
lægemidler er nødvendige for at sikre dyrs sundhed, 
og så skal det foregå under veterinær vejledning. Det 
er den ikke-fornuftige anvendelse - til at fremme 
væksten og fodereffektiviteten - der er af særlig 
interesse for FDA. Denne samarbejdsstrategi er den 
hurtigste måde til at opnå den største grad af beskyt-
telse af folkesundheden, men det forhindrer ikke 
FDA i at indlede lovgivningsmæssige foranstaltnin-
ger i fremtiden, hvis vi finder det nødvendigt. FDA 
er positiv over for alle bestræbelserne på at forstå og 
løse udfordringen med antibiotikaresistens. Men det 
er meget vigtigt at se på NARMS-data i den rette 
sammenhæng, med en god forståelse af mikrobio-
logi, epidemiologi og genetik i antibiotikaresistente 
fødevarebårne patogener samt at have forståelse for 
den kliniske brug af antibiotika.

PS: NARMS-rapporten (82 sider) kan fås ved hen-
vendelse til redaktøren.

Figur 2 - Campylobacter i amerikansk kød fra 2002 til 2011. US Food and Drug Administration / jnl
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Den globale fodersituation
 

Af Aidan Connolly, Vice President, Alltech i AllAboutFeed / jnl 

Traditionelt har den globale foderproduktion 
været vanskeligt at kvantificere på grund af man-
gel på nationale foderstatistikker. Det er grunden 
til, at Alltech i 2011 begyndte at indsamle en 
mere præcis vurdering af produktionens omfang. 
I sin anden rapport blev 134 lande vurderet. 
Oplysningerne kom enten fra lokale fodersam-
menslutninger eller fra Alltech’s 500 mand store 
salgsstyrke, der besøger mere end 26.000 foder-
stoffabrikker årligt.

Den globale foderstofproduktion på foderstoffabrik-
ker var i 2012 på 954 mio. tons, en stigning på 9 % i 
forhold til 2011, hvor skønnet var på 873 mio. tons. 
Men dent faktiske vækst var sandsynligvis på 4-5 
% fordi de seneste tal omfatter nye informationskil-
der og højere nøjagtighed for de enkelte dyrearter. 
Brasilien, Rusland, Indien og Kina (BRIK) udgør 33 
mio. tons af stigningen.

Asien fortsætter med at være verdens førende 
foderproducerende region med 356 mio. tons (figur 
1). Én region, Afrika - oversteg Asiens procentvise 
vækst i forhold til 2011 og øgede sin produktion 
med 19 % til 56 mio. tons i 2012. Mellemøsten blev 
anslået til at have de største foderstoffabrikker, med 
et gennemsnit på mere end 63.000 tons produceret 
pr fabrik (tabel 1). I denne henseende har Asien den 
mindste gennemsnitlige kapacitet per fabrik blandt 
alle regioner med 28.800 tons i 2012. Figur 4 viser 
antallet af foderstoffabrikker i større foderstofprodu-
cerende lande.

Produktionsdyr
Ser man på tallene efter arten af produktionsdyr 
(figur 2), så fortsætter fjerkræ med at dominere med 

en andel på 44 % af foderet eller 417,8 mio. tons, 
sandsynligvis på grund af religiøse og smagsmæssi-
ge årsager samt det lave foderforbrug pr produceret 
enhed. Det voksede med omkring 10 % i forhold til 
2011. 60 % af fjerkræfoderet går til slagtekyllinger, 
mens resten går til æglæggere, kalkuner, ænder 
og andet fjerkræ. Svinefoderet matchede fjerkræs 
vækst på 8 % til i alt 218 mio. ton på verdensplan. 
Markedet for foder til drøvtyggere voksede mere 
end 13 % til 254 mio. tons. Foder til akvakultur vok-
sede næsten 16 % i forhold til 2011 til 34 mio. tons..

Heste
Produktionen af hestefoder steg 
næsten 17 % til 10,8 mio. tons. 
USA har stadig den største heste-
foderproduktion. Mange europæiske 
hestefodervirksomheder har måt-
tet se længere væk end deres egne 
nationale markeder for at opretholde 
produktionen og vokse. Store mæng-
der af hestefoder eksporteres årligt, 
hovedsageligt til nye markeder i 
Mellemøsten og Asien. ➝

Aidan Connolly
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2012 Global Feed Tonnage Survey
Antal Total

foderstof- tonnage Æg- Slagte- Aqua-
fabrikker (mio. tons) Svin Mælk Okse Kalv Andet læggere kyllinger Kalkuner Andet kultur Kæledyr Heste

Kina 10.000 198,34 58,14 35,50 30,00 0 29,40 20,00 0 11,00 13,30 1,00 0
USA 5.251 168,46 19,51 19,51 23,41 0,10 0 23,09 57,22 6,54 0 1,00 8,00 6,00
Brasilien 1.237 66,29 5,10 5,10 2,90 0 5,10 33,20 0,84 0 0,64 2,50 0,61
Mexico 430 28,54 4,61 4,61 3,03 0,45 4,56 10,34 0 0 0,22 0,71 0,42
Spanien 700 28,23 13,24 2,90 4,00 2,34 1,60 3,00 0,45 0 0,10 0,38 0,23
Indien 862 26,84 0,00 5,85 0 0,01 7,01 10,46 0 0 3,50 0 0
Japan 156 25,22 6,11 3,30 4,60 0,05 6,39 3,95 0 0,05 0,43 0,32 0,20
Rusland 500 23,35 6,20 2,00 1,75 0 3,80 9,40 0,20 0 0 0 0
Tyskland 340 22,25 9,20 0 0 0,15 6,40 2,10 3,30 0 0 0 0,70 0,40
Frankrig 294 21,61 5,70 3,12 1,55 0,36 0,60 2,30 3,50 1,44 1,67 0,12 1,00 0,25

Drøvtyggere Fjerkræ Andet

Kæledyr
Produktionen af foder til kæle-
dyr udgjorde 20,5 mio. tons i 
2012, hvoraf 45 % fremstilles i 
Nordamerika (figur 3). Brasilien og 
Mexico har udvidet produktionen 
betragteligt indenfor denne sektor. 
Det vurderes, at tendenser inden-
for den humane fødevareproduk-
tion, hurtigt efterfølges af samme 
tendenser indenfor produktionen 
af foder til kæledyr. Muligheder 
som wellness, gennemsigtighed 
i forsyningskæden og glutenfri 
mm og de sociale medier spil-
ler alle en rolle, og i 2013 vil 
der komme fokus på naturligt 
og økologisk foder til kæledyr. 
Dette vil vokse i popularitet, efterhånden som 
kæledyrsejerne bliver mere bevidste og uddan-
nede om deres kæledyrs ernæringsmæssige behov. 

Forventninger til de kommende år
”Som vi ser på efterspørgslen i 
fremtiden, hvor udfordringen er 
at skaffe mad til 9 mia. menne-
sker i 2050, bør disse undersø-
gelsesresultater give anledning 
til optimisme indenfor foder- og 
fødevareindustrien” siger Pearse 
Lyons, bestyrelsesformand for 
Alltech. ”Den globale foderstof-
industrien er klar til at tage udfordringen op, og vi 
ser vækst over hele linjen, også i BRIK-landene og i 
Afrika samt indenfor nye arter hovedsageligt inden-
for akvakultur.”

Pearse Lyons
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Globale bekymringer vedrørende de nye influenza 
A (H7N9) virusinfektioner
Alvorlig sygdom hos mennesker forårsaget af 
en ny influenza A-virus, der er forskellig fra 
cirkulerende menneskelige influenza A-vira er 
en skelsættende begivenhed. Det kan indvarsle 
sporadiske infektioner hos mennesker fra en 
animalsk kilde - fx højpatogen fugleinfluenza 
(HPAI) A (H5N1)-virus, eller det kan signalere 
starten på en influenzapandemi - fx influenza A 
(H1N1) pdm09 virus. 

Derfor er opdagelsen af   nye influenza A (H7N9) 
virus infektioner i tre kritisk syge patienter, rappor-
teret i The New England Journal of Medicine af Gao 
og kolleger, af stor betydning for folkesundheden. 
Kinesiske forskere skal lykønskes for den tilsynela-
dende hastighed, hvormed H7N9 virus blev identifi-
ceret, og hele sekvenser af virusgenomet blev gjort 
offentligt tilgængelige efter relativt kort tid. Fordi 
dette H7N9-virus ikke tidligere er blevet påvist i 
mennesker eller dyr, giver situationen anledning til 
mange presserende spørgsmål og bekymringer i de 
offentlige sundhedssystemer over hele verden. 

Pandemisk risikovurdering
Det centrale spørgsmål for pandemisk risikovurde-
ring er, om der er beviser for enten begrænset eller 

mere vigtigt, vedvarende menneske til menneske 
transmission - sidstnævnte er tegn på en spirende 
pandemi. Hvis menneske til menneske transmission 
opstår, skal både transmissionsdynamik, smitteveje, 
grundlæggende reproduktivt antal og inkubations-
tiden bestemmes. Det er muligt, at disse alvorligt 
syge patienter udgør toppen af   isbjerget, og at der 
er mange, der bærer endnu uopdagede, milde og 
atypiske infektioner. Bestemmelse af spektret af 
sygdommen vil hjælpe os med at forstå omfanget 
af problemet og vurdere, hvor alvorligt det er. 
Forbedret overvågning af H7N9 virusinfektioner 
er derfor et presserende behov blandt hospitals-
indlagte og ambulante patienter i alle aldre med 
mindre alvorlige luftvejssygdomme. Andre nyttige 
oplysninger kan fås ved at overvåge de tætte kon-
takter, der er med patienter med bekræftede H7N9 
tilfælde for at vurdere, om familiemedlemmer eller 
sundhedspersonale, der har behandlet disse patien-
ter med en H7N9 virusinfektion, får respiratoriske 
sygdomme og laboratoriebekræftet H7N9 infek-
tion. Disse undersøgelser vil afklare, om H7N9 
virustransmission i mennesker er effektiv, eller om 
begrænset ikkevedvarende menneske til menneske 
transmission sker hos personer med langvarige 
ubeskyttede eksponeringer, som i klynger af HPAI 

Fugleinfluenza virus.
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H5N1 tilfælde hos beslægtede familiemedlemmer. 
Foreløbige oplysninger fra de kinesiske sundheds-
myndigheder giver forsikring om, at vedvarende 
menneske til menneske transmission ikke sker.

H7N9 giver atypiske symptomer hos fjerkræ
Ud over at forårsage alvorlig sygdom og dødsfald, 
har det nye H7N9 virus genetiske egenskaber, der 
er af betydning for folkesundheden. Hæmagglutinin 
(HA) sekvensdata antyder, at disse H7N9 virus er en 
lavpatogen fugleinfluenza A-virus, og at smitte af 
vilde fugle og tamfjerkræ vil resultere i en atypisk 
eller mild fjerkræsygdom, der kan resultere i en 
”skjult” udbredt epidemi i Kina og dets nabolande. 
Hvis H7N9 virusinfektioner er primært zoonotiske, 
som rapporter i øjeblikket tyder på, forventes trans-
mission at forekomme ved udsættelse for klinisk 
normalt men inficeret fjerkræ, i modsætning til 
HPAI H5N1 virusinfektionen, som typisk forårsager 
hurtig død i inficerede kyllinger.

Kan være bedre tilpasset infektion af pattedyr
Gensekvenserne viser også, at disse vira kan være 
bedre tilpasset end andre fugleinfluenzavira til at 
inficere pattedyr. For eksempel er tilstedeværelsen 
af   Q226L i HA-proteinet blevet forbundet med 
en reduceret binding til fugle-lignende receptorer, 
der bærer sialsyrer knyttet til galactose ved α-2,3-
bindinger og som findes i de menneskelige nedre 
luftveje, og potentielt en forbedret evne til at binde 
til pattedyrlignende receptorer, der bærer sialsyrer 
knyttet til galactose ved α-2,6-bindinger, der findes 
i de øvre luftveje hos mennesker. Lige så proble-
matisk er, at Q226L i HA-proteinet har vist sig at 
være forbundet med transmission af HPAI H5N1 
viruspartikler i små luftbårne dråber hos ildere, en af   
dyremodellerne til vurdering af de sygdomsfremkal-
dende evner og transmission af influenzavira. Disse 
H7N9 vira besidder også E627K substitutionen i 
PB2-proteinet, som også har været forbundet med 
tilpasning til pattedyr og overførsel via små luftbårne 
dråber af HPAI H5N1-virus hos ildere. Denne H7N9 
virus er en ny rekombinant med HA- og neuramini-
dase (NA) -gener fra en gammel aviær H7N9-virus, 
og de seks andre gener fra en aviær H9N2 virus. 
Dyrereservoiret for smitten synes nu at være fugle, 
men mange eksperter spørger, om disse vira også 
vil kunne være i stand til at inficere svin, en anden 
almindelig smittebærer for zoonotiske infektioner. 
Sekvensdata fra virusset indikerer antiviral resi-
stens overfor adamantanerne og modtagelighed for 
neuraminidasehæmmere, bortset fra en 292K muta-
tion i NA-proteinet fra A/Shanghai/1/2012 virusset. 
Fordi denne mutation har været forbundet med in 
vitro resistens over for neuraminidasehæmmere 
i en anden N9 NA subtype virus, skal yderligere 
analyser gennemføres for at forstå dens betydning. 

Det vides ikke, om denne mutation opstod i værten 
eller er forbundet med behandling med oseltamivir. 
Løbende overvågning er afgørende for at vurdere 
fremkomsten og udbredelsen af   H7N9 virussets 
resistens overfor tilgængelige lægemidler mod virus.

Nye diagnostiske analysemetoder er nødvendige
Da tilgængelige diagnostiske analyser, der anvendes 
i klinisk pleje (f.eks. hurtige influenzadiagnostiske 
tests), kan mangle følsomhed til at identificere 
H7N9 virus, og de eksisterende molekylære analyser 
vil identificere H7N9-virus som en uidentificerbar 
influenza A-virus. Det er derfor et kritisk spørgsmål 
om folkesundhed om hurtigt at få udviklet, valideret 
og implementeret nogle molekylære diagnostiske 
analyser, som specifikt kan identificere RNA fra 
H7N9 virusset Sådanne analyser er blevet udviklet 
i Kina og er under udvikling i mange andre lande, 
herunder USA, og de vil blive anvendt, som de 
blev ved H1N1 pandemien i 2009. Tilgængelige 
H7-specifikke analyser vil lette overvågningen af   
H7N9 virusinfektioner og hjælpe med at adressere 
centrale spørgsmål såsom varigheden af   virusudskil-
lelse, den smitsomme periode, de optimale kliniske 
prøver til laboratoriebekræftelse og spektret af kli-
nisk sygdom.

Symptomer
De kliniske symptomer, som beskrives om de tre 
første patienter med H7N9-virusinfektion, herun-
der kraftig lungebetændelse, respirationssvigt, akut 
lungesvigt (ARDS), septisk chok, multiorgansvigt, 
muskel- og leverskader er meget bekymrende. 
Klinisk pleje af alvorligt syge patienter bør være 
fokuseret på evidensbaseret behandling af komplika-
tioner såsom ARDS. Overholdelse af de anbefalede 
smittekontrolforanstaltninger på sygehusene for at 
reducere risikoen for, at plejepersonalet ikke bærer 
smitten videre, kan ikke understreges kraftigt nok. 
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Behandling og udvikling af nye lægemidler
Alle tre patienter med H7N9-virusinfektionen mod-
tog først sent behandling med oseltamivir startende 
på dag 7 eller 8 af sygdommen, mens de var kritisk 
syge, rapporterer Gao og kolleger. Data vedrørende 
humane infektioner med årstidsafhængige, pan-
demiske, og HPAI H5N1 vira viser, at jo tidligere 
antiviral behandling iværksættes, jo større kliniske 
fordele. Derfor bør oral oseltamivir eller inhaleret 
zanamivir gives til patienter med mistanke om eller 
bekræftet H7N9-infektion så hurtigt som muligt. 
Sekundære bakterieinfektioner forbundet med influ-
enza kan forårsage alvorlige og dødelige komplika-
tioner, og passende empirisk antibiotisk behandling 
for erhvervede bakterielle infektioner kan være den 
indledende behandling af svær H7N9 lungebetæn-
delse. Der bør udvises forsigtighed med hensyn til 
anvendelsen af   glycokortisoner, der ikke er anbefalet 
til rutinemæssig behandling af influenza. Der er et 
presserende behov for klinisk forskning, herunder 
randomiserede, kontrollerede forsøg og observati-
onsstudier med nye antivirale lægemidler, herun-
der flydende neuraminidasehæmmere og medicin 
med forskellige virkningsmekanismer, antivirale 
kombinationsbehandlinger og immunterapi. Der er 
et globalt behov for informations af de offentlige 
sundhedssystemer, hurtig klinisk dataindsamling, 
udveksling af data, analyse og hurtig feedback. 

Der er brug for nye vacciner
Fordi H7N9 virusinfektioner ikke er fundet i men-
nesker før, forventes det, at personer i alle aldre 
overalt i verden kan være modtagelige. Serologiske 
analyser skal udvikles, så undersøgelser kan udføres 
for at afgøre, om nogle mennesker har krydsreaktive 
antistoffer mod disse vira fra forudgående influenza 
A-virus infektioner. Eksisterende H7-vaccinevira 
er ikke et godt match til denne nye H7N9-virus, 

og en omfattende indsats er i gang for at udvikle 
potentielle H7N9 vacciner så hurtigt som muligt. 
Bestræbelserne er begyndt over hele verden ved 
hjælp af de H7N9 sekvensdata fra de tre første til-
fælde, og delingen af H7N9 virus vil yderligere lette 
udvikling af vacciner, men der er mange udfordrin-
ger før en H7N9-vaccine er til rådighed. Tidligere 
undersøgte H7-vacciner var ikke særligt effektive 
hos mennesker, og kliniske forsøg for at vurdere sik-
kerhed og effektivitet af nye H7N9 vaccinekandida-
ter vil være nødvendige. Selv hvis nye vaccinepro-
duktionsteknologier, såsom cellevævskultur-afledte 
vaccineantigener bliver anvendt, vil processen fra 
udvikling af vacciner, til de står til rådighed forment-
lig tage mange måneder.

Erfaringer fra tidligere
H1N1-pandemien i 2009 gav os mange erfaringer, 
herunder at et pandemivirus kan komme fra et 
animalsk reservoir med en uventet placering og 
spredes hurtigt gennem flyrejser. Fokus på kritisk 
syge voksne tidligt i pandemien medførte forhøjede 
offentlige bekymringer om, hvor alvorlig pandemien 
var. Tydelig kommunikation af centrale budskaber 
til offentligheden og sundhedsmyndighederne er 
kritisk for gennemførelsen af succesfulde forebyg-
gelses- og kontrolaktiviteter. 

Påvisning af humane H7N9 virusinfektioner er 
endnu en påmindelse om, at vi skal fortsætte med 
at forberede os på den næste influenzapandemi. De 
kommende uger vil vise, om epidemiologien kun 
afspejler en udbredt zoonose, om en H7N9 pandemi 
er begyndt eller noget midt imellem. Det centrale er 
skærpet overvågning for H7N9-virus hos mennesker 
og dyr med det formål at hjælpe med at besvare vig-
tige spørgsmål. Vi kan ikke sænke paraderne. 

The New England Journal of Medicine / jnl / mst

Nye markeder åbner sig for amerikanske 
daggamle kyllinger og rugeæg
USDA's Animal and Plant Health Inspection Service 
(APHIS) har annonceret åbningen af eksport-mar-
kederne i Hviderusland, Kasakhstan og Rusland for 
amerikanske daggamle kyllinger og rugeæg, og det 
vil kunne øge den amerikanske eksport med anslået 
25 mio. $ (144 mio. kr.) om året.

"Dette er en betydningsfuld aftale for fjerkræ-
eksportører i USA" sagde landbrugsminister Tom 
Vilsack. "I næsten 10 år har APHIS forsøgt at få 
åbnet det russiske marked for amerikanske daggamle 
kyllinger og rugeæg, og nu har vi også sikret adgang 
for disse produkter til Hviderusland og Kasakhstan."

I februar udviklede veterinærer eksperter fra 
APHIS og Moskva den eksportdokumentation, 
APHIS vil udstede for produkter, der sendes til de 
tre lande. I 2010 dannede Rusland, Kasakhstan og 
Hviderusland en toldunion, og arbejder i øjeblik-
ket på at harmonisere importkrav til kvæg og andre 
levende dyr samt animalske produkter.

Markedsadgangen for fjerkræprodukter repræsen-
terer den første af næsten 40 nye aftaler vedrørende 
levende dyr og animalske produkter, som USDA vil 
arbejde på at forhandle med toldunionen.
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EU’s ægbranche udtrykker bekymringer over 
frihandelsaftaler
EU’s ægbranche opfordrede i slutningen af april til 
"særlig status" i de forskellige handelsaftaler, som EU 
i øjeblikket forhandles om, og opfordrede politikerne 
til at hjælpe med at opretholde lige vilkår med uden-
landske leverandører.

Ægbranchens repræsentanter fortalte MEP'erne, 
at de foreslåede frihandelsaftaler (FTA) med USA, 
Ukraine og Sydamerikas Mercosur kunne "under-
grave" konkurrenceevnen for EU’s ægproducenter.

"Tendenserne i retning af bilaterale frihandelsaf-
taler mellem EU og en række lande med store land-
brugsproduktioner truer med at have en betydelig ind-
virkning på den europæiske ægbranche" sagde Arend 
Mijs, formand for EUWEP, organisationen for pro-
duktvirksomheder, æghandlere og ægpakkerier i EU. 
"Der har været megen snak om frihandel, men frihan-
del skal også være fair handel. Fjernelsen af import-
told vil gøre det umuligt at konkurrere, og det er der-
for, vi søger særstatus for at sikre, at EU-forbrugerne 
kan fortsætte med at modtage EU-producerede æg og 
ægprodukter af høj kvalitet" tilføjede EUWEP gene-
ralsekretær Mark Williams. MEP'erne hørte Williams 
præsentere resultater fra en rapport om konkur-
renceevnen i EU’s ægbranche, som er udarbejdet af 
LEI, en del af Wageningen University i Holland. I 
rapporten sættes der fokus på de problemer, som EU 
sandsynligvis står over for. "På grund af de højere pro-
duktionsomkostninger i EU, er det allerede betydeligt 
billigere at producere et æg i USA eller Brasilien" 
forklarede han. "EU’s ægbranche konkurrerer på et 
globalt marked, og det er ikke lige vilkår, fordi mere 
regulering og højere omkostninger som følge af de 
højere standarder, som forbrugerne i EU kræver, har 
stor betydning for prisdannelsen" bemærkede han 
og tilføjede, at forskellen er steget betydeligt siden 
EU-forbud mod traditionelle bure trådte i kraft i 2012. 
Williams sagde, at EU ægbranche var stolt af at levere 
produkter med høje standarder for fødevaresikkerhed, 
dyrevelfærd og miljøbeskyttelse. Men han opfordrede 
medlemmerne til at sikre, at import fra lande uden for 
EU er produceret efter de samme standarder.

"Mens EU’s ægbranche har og vil fortsætte med 
at gøre alt i dens magt for at maksimere sin egen 
konkurrenceevne, er det vigtigt, at de politiske beslut-
ningstagere tager højde for de betingelser, hvorunder 
branchen arbejder" understregede han.

Receptionen var arrangeret af MEP Jim Nicholson 
fra Nordirland, der sagde, "Ægbranchen i EU har 
givet udtryk for ægte bekymringer. Vores rolle er at 
sikre, at denne succesrige branche ikke bliver dårligt 
stillet i disse handelsforhandlinger."

Agra Europe / jnl

Alle øjne hviler på Tyrkiet når det kommer til 
fjerkrævækst
Tyrkiet er den fjerdestørste eksportør af fjerkrækød 
i verden, og alle øjne hviler på Tyrkiet, når det kom-
mer til den fremtidige vækst. Det var budskabet fra 
professor Ceylan, formand for den anden internatio-
nale fjerkrækød kongres, der blev afholdt i Antalya 
i maj.

Det var et møde, hvor forskere, producenter, 
statslige embedsmænd og andre centrale aktører i 
det internationale fjerkrækødbranche udvekslede den 
nyeste information og viden. "Vores branche vokser 
hurtigt, og det er af yderste vigtighed, at vi alle hol-
der trit med tempoet" sagde professor Ceylan.

Tyrkiet udvider produktionen af fjerkrækød meget 
voldsomt, men der er meget at lære. Væksten i sig 
selv er ikke problemet, de fem største integrationer 
er villige og i stand til at investere i udvidelser, men 
at administrere væksten skaber udfordringer.

I tal forventes det, at den tyrkiske produktion vil 
vokse fra 1,348 mio. tons til 2 millioner tons over 
de næste ti år, hvilket gør landet til en af de største 
producenter i verden. Men kan Tyrkiet leve op til 
dette ansvar? "Ja, vi kan" sagde Ömer Görener, eje-
ren af den største integration, Banvit. "Vi er nødt til 
at huske på, at problemerne i branchen er et problem 
for os alle. Vi er nødt til at være på forkant med tin-
gene i min virksomhed, men også i de øvrige selska-
ber i Tyrkiet. Vi skal alle leve op til tankerne i kon-
trolordninger og auditeringsplaner, og vi skal være 
meget opmærksomme på selv de mindste detaljer."

Göreners kollega og formand for integrationen 
Beypilic integration, Sait Koca, er enig: "Vi er i den 
heldige position, at vi oplever den største vækst i de 
senere år. Alle vores faciliteter er moderne og har en 
god kvalitets- og sikkerhedskontrolforanstaltninger 
integreret i dem. Når det er sagt, er vores eksport 
afhængig af lille en håndfuld modtagerlande. Ethvert 
problem med et af dem kan have store konsekvenser 
for os. Det er derfor, vi er i færd med at udvide vores 
horisont og udvikle nye markeder. Jeg kan forsikre 
jer om, at alle de tyrkiske selskaber har samme mål 
og taler med samme stemme".

Ifølge Koca har Tyrkiet netop underskrevet en 
fødevarehandelsaftale med Kina og er i færd med at 
åbne nye markeder i Mellemøsten. "Vi vil udvikle 
vores hjemmemarked, men udlandet er dér, hvor de 
reelle muligheder ligger."
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Kylling og oksekød topper listen over USA’s 
farligste kød
Hakket oksekød og kylling er langt de farligste 
kød- og fjerkræprodukter i den amerikanske fødeva-
reforsyning og udgør den største sandsynlighed for 
hospitalsindlæggelse. Resultaterne kommer fra en ny 
rapport fra Center for Science in the Public Interest 
(CSPI). Ifølge nonprofit gruppens analyse af mere end 
33.000 tilfælde af fødevarebårne sygdomme forbundet 
med produkter, der reguleres af USDA, udgør kyl-
lingenuggets, skinke og pølse den laveste risiko for at 
fødevarebårne sygdomme.

"Efter nøje gennemgang af CSPI's rapport med 
titlen Risky Meat, A CSPI Field Guide to Meat 
and Poultry Safety, konkluderer vi, at rapporten har 
bemærkelsesværdige fejl men også, at den anerkender 
det fremragende stykke arbejde branchen, lovgivere, 
og forbrugerne har gjort for at reducere fødevare-
bårne sygdom i dette land" sagde the National Turkey 
Federation i en erklæring.

"Rapporten har ret i at minde amerikanerne om, 
at selv om brancheforebyggelse er meget vigtigt, kan 
en betydelig del af sygdommene kun forhindres af 
forbrugerne. CSPI rapporten bemærker, at det største 
antal fødevarebårne sygdomme, det hævder at stamme 
fra kalkun, skyldes et patogen, der forurener kogt 
kød og fjerkræ, der står ude på længe, før det bliver 
nedkølet."

"Siden 1998 har kalkunbranchen gjort et bemærkel-
sesværdigt stykke arbejde for at forbedre sikkerheden 
af deres produkter. Som bevis viser USDA tests i dag, 
at mere end 97 % af alle kalkunkroppe og næsten 89 % 
af alle prøver af hakkekød fra kalkun er salmonellafri. 
Desuden afsætter kalkunvirksomheder millioner af 
dollars til yderligere at reducere salmonella og alle de 
patogener, der ellers kan give anledning til bekymring 
i kalkunprodukter. Forekomsten af salmonella på hele 
kalkuner er næsten 80 % lavere i dag end den var i 
1996, og dens udbredelse i hakket kalkunkød er faldet 
med 67 % i samme periode."

The National Chicken Council kommenterede også 
rapporten og foreslog, at forbrugernes ansvar også 
spiller en rolle i kødsikkerheden.

"Strenge standarder for fødevaresikkerhed anven-
des på al kylling produceret i USA, og alle kyllinge-
produkter skal opfylde eller overstige disse sikker-
hedsnormer, der er fremsat af USDA’s Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) for at nå ud til forbrugerne" 
sagde Ashley Peterson, vice præsident for videnskabe-
lige og lovgivningsmæssige anliggender ved National 
Chicken Council."Det vigtigste for forbrugerne er, at 
al kylling er sikkert at spise, når det håndteres og til-
beredes korrekt" sagde hun. "Forbrugerne kan fortsat 
føle sig trygge ved at inkludere kylling som en god og 
mager ingrediens med et lavt fedtindhold og et højt 
proteinindhold i en sund og afbalanceret kost."

”Fjerkræbranchen tager enhver menneskelig syg-
dom, der kan tilskrives forbruget af et fjerkræprodukt 
meget alvorligt. Fjerkrævirksomheder har investeret 
millioner af dollars i teknologi og andre videnska-
beligt validerede foranstaltninger til at forbedre sik-
kerhedsprofilen for kyllingeprodukter. Kontinuerlig 
kontrol og prøvning af USDA har vist den langsigtede 
succes for disse foranstaltninger, så vi nu kan levere 
en sikker, sund og billig proteinkilde for forbrugerne." 

Peterson tilføjede: "I et forsøg på at fortsætte vores 
fremskridt i retning af at reducere fødevarebårne 
sygdomme, mener vi, at fjerkrækontrolsystemet bør 
moderniseres og overgå til en model, der er mere 
videnskabs- og risikobaseret."

Peterson bemærkede, at fra 2001 til 2010, den 
nyeste 10-årige periode, hvor der foreligger data, er 
udbrud relateret til E. coli, salmonella, og andre farlige 
patogener faldet med mere end 40 %, ifølge CSPIs 
egen analyse. Derudover udtaler CSPI klart, at de 
sygdomsdata, de bruger, kun udgør en "lille brøkdel 
af sandsynlige tilfælde", og derved er der skævhed 
i deres datasæt fra starten. Videnskabeligt set ville 
resultaterne være helt anderledes, hvis et komplet 
datasæt blev anvendt og vurderet i stedet for kun at 
evaluere udvalgte data.
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